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Tento časopis slouží jako doprovodný edukační materiál vzdělávacích seminářů organizovaných ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je poskytován na vyžádání odborníka v oblasti zdravotnictví.

Vážení kolegové,

v tomto čísle Biotherapeutics jsme se, řekněme, rozkročili. Oblouk od rozhovoru s léka-

řem, který aplikuje špičkovým španělským fotbalistům Guna MD injekce, přes připomenutí 

alchymistických počátků farmakologie po článek o ověření možností FRM při léčbě dětského 

autismu je opravdu široký. Vůbec to však neznamená, že bychom rezignovali na koncentro-

vaný a zároveň z vícero úhlů realizovaný pohled na aktuality na poli inovativních, účinných 

a bezpečných léčebných metod.   

Svědčí o tom například reportáž na straně 32, která ukazuje, že přes časté skloňování 

termínů, jako je adresná či individualizovaná léčba, terapie onkologických pacientů skrývá 

a bude skrývat nejedno „úzké hrdlo“. Takovým úskalím nemusí být jen chybné určení diagnó-

zy, často jím bývá výživa nemocného s rakovinou. Zcela zásadní je pro něj posilování proti-

nádorové imunity jeho organismu, jež není jen věcí vyvážené stravy, ale jehož neodmyslitel-

nou součástí by mělo být podávání tělu vlastních látek jako vitamin C, glutathion či fosfáty v terapeutických dávkách. Jinými slovy právě 

při tak odborně i lidsky vypjaté terapii, jako je onkologická, je nutné zvýšeně myslet na to, že pomocníkem v boji s nemocí, jako je rakovina, 

nejsou jen léky, postupy a erudovaní odborníci, ale také pacientův organismus. Jak jej udržet v co nejlepší kondici, se dočtete na mnoha 

stránkách čísla, které držíte v ruce. Zde si z nich dovolím upozornit na nejzajímavější tip: reportáž ze symposia nazvaného „Terapeutický 

potenciál parenterálně podávaného glutathionu a askorbátu v onkologii“, kde jako hlavní mluvčí vystoupila dr. Jeanne Drisko z Kansas 

University Medical Center.


